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І. Поняття та структура системи права. 

Під системою розуміється складно організоване ціле, яке містить окремі елементи, об'єднані 

різноманітними зв'язками і взаємовідносинами. Будь-яка система передбачає два основних 

компоненти: по-перше, структуру — обумовленість і «набір» стосовно самостійних елементів у рамках 

єдиного процесу, явища — і, подруге, взаємодію елементів структури. 

Отже, система права — об'єктивно зумовлена внутрішня організація права певного суспільства, яка 

полягає в єдності і погодженості усіх юридичних норм та диференціації їх за галузями, підгалузями та 

інститутами. 

Єдність правових норм, що об'єднуються у складну конструкцію, поділену за принципом ієрархії 

на певні правові утворення, пояснюється єдністю державної волі; правової системи; механізму 

правового регулювання та принципів права; єдністю кінцевих цілей та завдань, які стоять перед 

суспільством. 

Система права має такі характерні риси: 

—розкриває внутрішню побудову, організацію права, співвідношення його структурних 

елементів; 

—має об'єктивний характер, відображає реальний стан суспільних відносин; 

—складові елементи системи права відповідають усім вимогам системності, а також підлягають 

процесам інтеграції та диференціації; 

—як цілісне структурне утворення, система права має риси єдності, відмінності, взаємодії та 

узгодженості складових елементів, здатності їх до поділу; обумовленості матеріальними умовами життя 

суспільства, об'єктивними потребами та інтересами соціального прогресу. 

Кожному історичному типу права властива своя система, що відображає особливості цього 

типу і всієї суспільної формації. У цьому полягає об'єктивна соціальна обумовленість системи права, 

її детермінація економічними, культурними, національними та іншими факторами. Наприклад, 

рабовласницьке, феодальне і сучасне право відрізняються один від одного не тільки своїми 

сутностями, а й зовнішніми ознаками, тобто формальними атрибутами, у тому числі системного 

характеру, на яких лежить печать часу.  

В межах одного історичного типу системи права різних країн (або груп країн) можуть тією чи 

іншою мірою відрізнятися, це завісітотконкрекних історичних умов, національних традицій, рівня 

розвитку правової культури і т.д.  

Особливе місце в юридичній науці займає таке поняття як правова система.  

Розрізняють такі основні структурні сукупності правових систем:  

романо-германське право (його називають ще континентальним), до якого також належить 

скандинавське, латиноамериканське право і право Японії;  

англо-американське право, або система «загального права»;  

соціалістичне право;  

релігійно-традиційні правові системи, включаючи мусульманське право, індуське, іудейське, 

канонічне, далекосхідне, традиційне право країн Азії та Африки.  

https://www.youtube.com/watch?v=fVfEIkbEMKc


Структура системи права — це її внутрішній устрій. Розкрити структуру права можна лише, 

з одного боку, через поділ його на окремі взаємопов'язані елементи, а з другого — через інтегрування 

(об'єднання) норм права в єдину систему. 

Головними структурними елементами системи права є норми права, інститути права, підгалузі 

права, галузі права. Саме вони конкретизують поняття права з точки зору його змісту. 

Правова норма — первинний, окремо взятий найменший структурний елемент права, правило 

поведінки, що визнане і охороняється державою. Норма права безпосередньо нормує, надає 

юридичного значення суспільним відносинам і знаходить свій зовнішній вираз у правовому приписі. 

І наскільки законодавець зумів відтворити в ньому зміст суспільних відносин, їх сторони, настільки 

цей припис буде життєздатним у регулюванні цих відносин. Норма права є тим_пещпщ елементом, 

який відчуває на собі зміни у праві. Завдяки своєму універсальному значенню норма права поширює 

свої властивості і на інші рівні системи права, служить відправною точкою одиницею виміру правової 

матерії. Упорядкування, узгодженість, взаємопов'язаність і диференціювання комбінацій правових 

норм обумовлені, з одного боку, структурою суспільних відносин, а з другого — націленістю зако-

нодавця на їхнє правове опосередкування. 

Інститут права — це уособлена група юридичних норм, які регулюють суспільні відносини 

конкретного виду інститут права — це перша після норми права правова спільність (наприклад, 

інститут приватної власності в цивільному праві, інститут відповідальності посадових осіб в 

адміністративному праві, інститут референдуму в конституційному праві та ін.). 

Інститут права регулює окрему ділянку, фрагменти, сторони суспільного життя. Він є 

складовою частиною однієї або кількох галузей права, характеризується тим, що: 

а) регулює вид більш чи менш значущих суспільних відносин; 

б) є логічно замкнутою, відокремленою сукупністю норм; 

в) функціонує автономно, тобто має можливість здійснювати регулювання суспільних відносин 

незалежно від інших інститутів права (це не означає, що інститут права не має зв'язків з іншими 

інститутами права). 

Правові інститути можуть бути класифіковані за різними критеріями. Так, виходячи з галузевої 

належності, вони поділяються на інститути конституційного, цивільного, кримінального, 

адміністративного, процесуального та інших галузей права. 

Внутрішньогалузевий інститут складається із норм однієї галузі права, а_міжгалузевий — із 

норм двох і більше галузей права. 

Міжгалузеві правові інститути — це сукупність норм права різних галузей "права, яка 

спрямована на регулювання однакових суспільних відносин. Наприклад, інститут власності 

складається із норм конституційного, цивільного, кримінального та інших галузей права, інститут 

відшкодування шкоди — норм цивільного і трудового права. 

Підгалузь права — певна сукупність (об'єднання) правових інститутів, що об'єктивно 

складається в межах однієї галузі права. Як цілісне утворення підгалузь права регулює специфічне 

коло відносин в межах сфери правового регулювання відповідної галузі права, яка характеризується 

правовою уособленістю. 

На відміну від правових інститутів підгалузь права не є обов'язковим компонентом кожної 

галузі. Вона виникає тільки у великих за своїм обсягом та за характером галузях права. Так, наприклад, 

у складі конституційного права вирізняють такі підгалузі, як парламентське, муніципальне право; в 

цивільному — зобов'язальне, авторське, спадкове право; у фінансовому — бюджетне, податкове 

право. Галузі права, для яких характерні невеликі обсяги нормативного матеріалу, тісна консолідація, 

компактність не мають у своєму складі підгалузей права. До них, наприклад, належить процесуальні 

галузі права. 

Вивершує систему права галузь права — уособлена сукупність норм, спрямована на 

регулювання певної сфери якісно однорідних суспільних відносин. Галузь права, найбільший 

структурний під-розділ і центральна ланка права, найповніше виражає «групові» особливості 

правового регулювання. 

Окремим галузям права властиві різні режими правового регулювання. Вони різняться 

специфікою прийомів регулювання, дією власних галузевих принципів, характером виникнення, фор-

мування та реалізації галузевих прав та обов'язків, специфікою санкцій. 

Галузі права неоднорідні за своїм складом, нерівнозначні за своїм обсягом, роллю в процесі 

впливу на суспільні відносини. Одні з них є великими нощативними утвореннями (наприклад, 



конституційна, цивільна галузь, інші являють собою порівняно компактну сукупність правових норм 

(наприклад, процесуальні галузі). Пояснюється це відмінністю їх предметів правового регулювання. 

Як історично унікальні утворення галузі права не «придумані» законодавцем, а викликані до 

життя соціальними і практичними потребами, які він усвідомлює і оформляє. Серед умов, що 

визначають об'єктивний процес виникнення тієї чи іншої галузі права, важливе місце посідають 

ступінь своєрідності тих чи інших суспільних відносин, неможливість їх врегулювання за допомогою 

норм інших галузей права; необхідність застосування особливого методу регулювання та ін. 

Галузі права можна поділити на такі види: 

фундаментальні (профілюючі), до яких традиційно належать конституційне, цивільне, 

адміністративне, кримінальне, цивільно-процесуальне, кримінально-процесуальне право. Вони 

характеризуються тим, що, по-перше, є юридично первісні, тобто містять вихідний правовий матеріал, 

який потім так чи інакше використовується при формуванні правових режимів інших галузей права; 

по-друге, вичерпно концентрують генеральні юридичні режими, галузеві методи правового 

регулювання; 

спеціальні, в яких головні правові режими модифіковані, пристосовані до особливих сфер 

життя суспільства (трудове, земельне, сімейне та ін.); 

комплексні, для яких характерне сполучення різнорідних інститутів профілюючих 

(фундаментальних) та спеціальних галузей, наприклад підприємницьке (господарське), торгове, 

морське та ін. 

Залежно від особливостей предмета та методу правового регулювання, а головне — соціального 

призначення, всю систему права можна поділити на два великі масиви — матеріальне_і процесуальне 

право. Предметом матеріального права є врегульовані суспільні відносини, які реально складалися між 

людьми і повинні бути організовані з допомогою правового регулювання. Велике значення в їх 

організації мають самі суб'єкти права. 

Процесуальне право визначає порядок вирішення спорів, конфліктів, розслідування і судового 

розгляду злочинів та інших правопорушень. Предметом регулювання норм процесуальних галузей 

права є організаційні суспільні відносини, тобто такі, які визначають засоби реалізації норм 

матеріального права і де учасниками, як правило, виступають орган держави, посадові особи. Вони 

організуються заради «чужих» інтересів. 

 

2. Основні принципи побудови та функціонування системи права 
Серед важливих компонентів права важлива місце і значення мають принципи права. 

Принципи права - це керівні ідеї, які характеризують зміст права його сутність і призначення в 

суспільстві. З одного боку вони виражають закономірності права, а з іншого - найбільш загальні норми, 

які діють у всій сфері правового регулювання і поширюються на всі суб'єкти. ЦІ норми або чітко 

сформовані в законі, або виводяться з загального змісту законів. 

Принципи права виступають в якості своєрідної конструкції, на якій базується і реалізується не 

тільки окремі норми права, інститути і галузі права, а й вся система права. Вони служать основним 

орієнтиром всієї правотворчої, правозастосовуючої і правоохоронної діяльності державних органів. 

Від ступеня їх дотримання в прямій залежності знаходиться рівень складності, стабільності і 

ефективності правової системи. Маючи загальнообов'язковий характер, принципи права сприяють 

зміцненню внутрішньої єдності взаємодії різних галузей і інститутів права, норм права і правових 

відносин, суб'єктивного і об'єктивного права. 

Принципи є не тільки орієнтиром у формуванні права, а й керівними засадами при розв'язанні 

конкретних юридичних справ, особливо при застосуванні аналогії закону у випадках наявності 

прогалин у законодавстві. Принципи права об'єктивно обумовлені економічним і соціально-

політичним устроєм суспільства, який існує в тій чи іншій країні, соціальною природою держави і 

права, характером пануючого в країні політичного і державного режиму. Основними принципами 

побудови і формування політичної системи того чи іншого суспільства. 

Значення принципів права полягає в тому, що вони у стислому вигляді, концентровано 

відображають найсуттєвіші риси права, є обличчям права, вони: 

- здійснюють узагальнене закріплення основ суспільного ладу; 

- забезпечують єдине формування правових норм; 

- забезпечують їх вплив на суспільні відносини шляхом правового регулювання та інших видів 

правового впливу. 



Єдність системи права обумовлюється тим, що , по-перше, все право як самостійне явище 

ґрунтується на єдиних загальнолюдських принципах гуманізму, справедливості, які є своєрідним 

каркасом права (норми, що не відповідають цим принципам, не є правовими); по-друге, право в усіх 

його проявах охороняється державою і передбачає можливість застосування державного примусу; по-

третє, право обумовлене матеріальними, соціальними, культурними, ідеологічними та іншими 

умовами життя суспільства, для яких характерно відносна єдність. 

Узгодженість системи права - це обумовлена наявність субординаційних і координаційних 

зв'язків між нормами, інститутами, галузями права та відсутність суперечностей всередині цієї 

системи2. 

Принципи права поділяються на групи в залежності від того, поширюються вони на всю 

систему права, на декілька галузей чина окрему галузь права. 

Відповідно до цього критерію принципи права, які поширюються на всю систему права і 

окреслюють її характер, зміст ,най більш важливі її риси, називають загальними принципами 

Дати вичерпний перелік загальних принципів права неможливо, бо вони не завжди мають 

достатньо чіткість і стабільність змісту: 

Назвемо головні з них: 

1) поваги до прав людини; 

2) свободи; 

3) гуманізму; 

4) справедливості; 

5) рівності; 

6) законності в процесі створення і реалізації правових норм; 

7) принцип демократизму; 

8) принцип єдності юридичних прав і обов'язків; 

9) загальна обов'язковість норм права з поєднанням переконання і примусу для забезпечення 

його виконання; 

10)відповідність права загальнолюдським цінностям; 

11) відкритість законів; 

12) логічність і несуперечливість норм права; 

13) принцип взаємності відповідальності держави і особи. 

Поряд із загальними принципами в юридичній літературі виділяють також галузеві, міжгалузеві 

та принципи окремих інститутів права. 

Міжгалузевими називаються принципи, що діють відразу в кількох галузях права1. Більшість 

принципів мають міжгалузевий характер, бо більш-менш одноманітно виражені в нормах кількох 

галузей. До них належать принципи судоустрою, судочинства і правового стану осіб, які беруть участь 

у процесі. Це, зокрема, такі : 

1) незалежність судів і підкорення їх тільки законам; 

2) здійснення правосуддя тільки судом; 

3) рівність прав учасників судового розгляду; 

4) всебічність, повнота й об'єктивність з'ясування обставин справи; 

5) ніхто не може бути суддею у власній справі; 

6) національна мова судочинства та багато інших. 

Міжгалузеві принципами є такі принципами, як «дозволено все , що не заборонено», а також 

«дозволено тільки те, що прямо дозволено законом, все інше заборонено», які відповідають загально 

дозволеному і дозволено-заборонному типом правового регулювання. 

Загально дозволена спрямованість характерна для цивілістичного циклу галузей, зі змісту яких 

випливає, що громадяни і юридичні особи можуть займатися будь-якою діяльністю, не забороненою 

законом. Водночас діяльність органів держави базується на дозволено-заборонному принципі, бо 

здійснюється відповідно до їх компетенції в рамках адміністративного, криміналістичного і 

процесуального циклу галузей і побудована на заборонні виходити за ті межі. 

Галузеві принципи підкреслюють особливості конкретної галузі права і нарівні з предметом і 

методом сприяють індивідуалізації галузі як самостійної в загальній системі права. Принципи галузей 

- це на раз і назавжди дана аксіома; вони, як і норми права, можуть змінюватися, зокрема зі зміною 

суспільних відносин, на базі яких виникає галузь права. 



Процеси реформування політичної, економічної, соціальної та інших сфер життя суспільства 

не може не відбитися на змісті галузевих принципів. 

З часом зникли такі принципи, як переважна охорона соціалістичної власності і її необмежена 

віндикація, принципи планування та інші. Водночас з'явилися принципи, сформовані у процесі 

багатовікової історії розвитку цієї чи іншої галузі, які або не згадувалися взагалі, або мали 

другорядний, підпорядкований щодо згаданих вище принципів характер. 

Не міг не відбитися на змісті галузевих принципів відхід від класового трактування права, а 

також загальні тенденції до гуманізації й демократизації системи права в цілому. 

Принципи правових інститутів діють у межах однорідних суспільних відносин, що 

регулюються нормами окремого інституту. Іноді їх ототожнюють з загально правовими або 

галузевими принципами, піддаючи сумніву саму необхідність існування принципів окремих 

інститутів права. Разом з тим принципи окремих інститутів права становлять цілком самостійну 

наукову категорію і виступають конкретизуючим елементом системи загальних принципів права. 

Так, інституту призначення покарань у кримінальному праві відповідає ціла система принципів, 

які є логічним продовженням загальних засад, характерних для держав з демократичною і 

гуманістичною орієнтацією, зокрема: 

- законність покарання в розумінні конкретного його прояву; 

- визначеність покарання у вироку суду; 

- гуманність конкретного покарання; 

- справедливість покарання, яка адекватна небезпеці злочину і відповідає уяві суспільства про 

караність вчинків певного роду. 

Різноманітність розглянутих принципів дослідникам дійти висновку про неможливість дати 

вичерпний перелік принципів, що діють у праві. Це означає, що нові принципи можуть виводитися з 

соціальної дійсності і досліджуватися як відносно самостійні феномени. 

 

3. Предмет і метод правового регулювання, як підстави розподілу права на галузі, підгалузі та інститути. 

Питання про критерії розподілу права на галузі й інститути постійно знаходиться в центрі уваги 

вчених-юристів. 

Основою побудови системи права прийнято вважати два критерії, які використовують у їх єдності 

і взаємодії, та які виступають як системоутворюючий фактор: предмет і метод правового регулювання. 

Предмет правового регулювання — сукупність соціальних відносин певного виду, що підлягають правовому 

регулюванню. У структуру предмета входять: суб'єкти та їх поведінка, явища навколишнього світу та 

соціальні цінності, з приводу яких люди вступають у правові відносини. Іншими словами, це сфера, на яку 

право поширює свою дію. 

Метод правового регулювання має такі структурні компоненти: 

а) встановлення меж регулювання відносин; 

б) видання нормативних актів, шо передбачають права і обов'язки суб'єктів; 

в) наділення учасників суспільних відносин правоздатністю і дієздатністю, що дозволяють їм 

вступати в різноманітні правові відносини; 

г) визначення мір відповідальності на випадок порушення цих установлень. Метод правового 

регулювання — це набір юридичного інструментарію (прийоми та 

засоби), за допомогою якого держава здійснює необхідний вплив на вольову поведінку учасників 

суспільних відносин. 

Поряд із загальним методом правового регулювання існують і конкретні методи, характерні для тих 

чи інших галузей права. До них належать: імперативний, диспозитивний, заохочувальний, 

рекомендаційний, метод автономії і рівності сторін, переконання і примусу. 

Імперативний метод — це метод владних приписів, що містять у собі, як правило, норми-заборони. 

Він використовується, головним чином, у кримінальному, адміністративному і деяких інших галузях 

права. 

Диспозитивний метод дає суб'єктам відому альтернативну можливість вибору варіантів поведінки 

в межах закону. Цей метод більш притаманний цивільному, комерційному праву та ін. 

Метод заохочення властивий переважно трудовому праву, де діють пільгові системи, спрямовані на 

стимулювання моральної і матеріальної зацікавленості робітників, підвищення своєї кваліфікації, 



опонування нових професій та ін. Дія цього методу охоплює, зокрема і галузь адміністративного права, 

коли мова йде про нагородження відзнаками Президента і медалями, присвоєння почесних звань. 

Метод автономії і рівності сторін для процесуальних галузей права, де позивач і відповідач, інші 

учасники судового розгляду знаходяться в однаковому процесуальному становищі один перед одним, 

законом і судом, їхні відносини характеризуються самостійністю. Рівністю суб'єктів відрізняються 

також багато цивільних правовідносин. 

У сільськогосподарському праві застосовується метод рекомендацій, за допомогою якого держава 

шляхом організаційної допомоги і сприяння будує свої відносини з фермерськими й іншими 

сільськогосподарськими організаціями. 

Як особливі методи правового регулювання використовуються переконання і примус, що 

виступають як необхідні засоби впливу на свідомість та поведінку людей. У певному поєднанні вони 

існували й існують у всіх правових системах. Вони притаманні як для права в цілому, так і для окремих 

його галузей. 

Всі вказані методи правового регулювання взаємопов'язані між собою і, як правило, 

використовуються у поєднанні один з одним. 

4. Система законодавства 

Система права дуже тісно пов'язана із системою законодавства — зовнішньою формою права, що 

виражає побудову його джерел, тобто систему нормативно-правових актів. Право не існує поза 

законодавства, а законодавство у широкому його розумінні і є право. 

Розрізняють три основні види структурної організації законодавства: галузеву структуру, 

субординацій ну і федеративну. 

1. Галузева (горизонтальна) — нормативно-правовий акт, галузевий інститут, підгалузь, галузь, 

правовий комплекс (комплексна галузь). 

2. Субординаційна (вертикальна) зумовлена різною юридичною силою нормативно-правових актів. 

3. Федеративна розглядається як організаційний принцип, що виходить із федеративної форми 

державного устрою, який передбачає наявність двох основних рівнів законодавства — федеративного 

(загальнодержавного) та законодавства суб'єктів федерації. 

Система законодавства України будується за галузевою і субординаційною структурами. 

Враховуючи існування в Україні Автономної Республіки Крим, можна зробити висновок про те, що у 

побудові українського законодавства частково є ознаки і федеративної структури. Такий висновок 

підтверджується нормами розділу X Конституції України. Автономна Республіка Крим — невід'ємна 

складова частина України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, 

віднесені до її відання. Вона має свою Конституцію, яку приймає її Верховна Рада і затверджує Верховна 

Рада України. Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення її Ради 

міністрів не можуть суперечити Конституції і законам України та приймаються відповідно до 

Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та на їх 

виконання. 

Галузь законодавства — внутрішньо узгоджена сукупність нормативно-правових актів та окремих 

приписів, що об'єднуються на підставі предмета правового регулювання. 

Законодавство — форма існування насамперед правових норм, засіб надання їм визначеності й 

об'єктивності, їхньої організації й об'єднання в конкретні правові акти. Але система законодавства — 

це не просто сукупність таких актів, а їхня диференційована система, заснована на принципах 

субординації і скоординованості її структурних компонентів. Взаємозв'язок між ними забезпечується за 

рахунок різноманітних чинників, головним із який є предмет регулювання й інтерес законодавця в 

раціональній, комплексній побудові джерел права. 

Галузева відокремленість увінчує систему законодавства. Подібне відокремлення можливе за умови, 

якщо воно відбиває особливості змісту правового регулювання. Відокремити у законодавстві можна 

тільки те, що відокремлюється в дійсності. Будова законодавства розуміється як система лише тому, що 

вона є зовнішнім виразом об'єктивно існуючої структури права. 

Структура права для законодавця виступає як об'єктивна закономірність. Тому в його рішеннях 

щодо системи законодавства, будівлі нормативно-правових актів неминуче виявляється реальна, 

об'єктивно обумовлена потреба існування самостійних галузей права, підгалузей, інститутів, 



юридичних норм. У процесі правотворчості законодавець має виходити з особливостей окремих 

підрозділів права, своєрідності їх співвідношення один з одним. Проте система права і система 

законодавства нетотожні. Між ними є суттєві розбіжності, що дозволяє говорити про їх відносну 

самостійність. 

По-перше, це виражається в тому, що первинним елементом системи права є норма, а первинним 

елементом системи законодавства виступає нормативно-правовий акт. Юридичні норми галузей 

права— це будівельний матеріал, із якого складається та чи інша конкретна галузь законодавства. Але 

при побудові кожної законодавчої галузі будівельний матеріал може використовуватися в різному наборі 

й у різноманітному сполученні певного нормативного акта. Ось чому галузі законодавства не завжди 

збігаються з галузями права. 

В одних випадках ми можемо констатувати факт, що галузь права є, а галузі законодавства немає 

(фінансове, сільськогосподарське право, право соціального забезпечення, та ін.). Такі галузі не 

кодифіковані, а діючий у цій сфері нормативний матеріал розкиданий по різноманітних правових актах, 

що потребує уніфікації. Не виключена й зворотня ситуація, при якій галузь законодавства існує без 

галузі права (митне законодавство, Повітряний кодекс та ін.). Може бути й ідеальний варіант, коли 

галузь права збігається з галуззю законодавства (цивільне, кримінальне, трудове, адміністративне 

правота ін.). Такий варіант найбільш бажаний, тому що зближення двох систем, їх гармонійний 

розвиток підвищує ефективність функціонування усього правового механізму. 

Є так звані комплексні галузі законодавства, що виникли зі сполучення норм адміністративного, 

цивільного і деяких інших галузей права. Найважливішим із них є господарське законодавство. 

По-друге, система законодавства за обсягом поданого в ньому матеріалу ширше системи права, 

тому що вміщує положення, котрі не можуть бути віднесені до права (різноманітні програмні 

положення, вказівки на мету і мотиви видання актів та ін.). 

По-третє, в основі розподілу права на галузі й інститути лежать предмет і метод правового 

регулювання. Тому норми галузі права відрізняються високим ступенем однорідності. Галузі ж 

законодавства, регулюючи визначені сфери державного життя, виділяються тільки за предметом 

регулювання і не мають єдиного методу. Крім того, предмет галузі законодавства містить у собі дуже 

різноманітні відносини, у зв'язку з чим галузь законодавства не є настільки однорідною як галузь права. 

По-четверте, внутрішня структура системи права не збігається із внутрішньою структурою 

системи законодавства. Вертикальна структура системи законодавства будується відповідно до 

юридичної чинності нормативно-правових актів, компетенції органа, що видає їх, у системі суб'єктів 

нормотворчості. 

Єдність принципів розподілу правотворчої компетенції міждержавними органами на кожному з 

рівнів дозволяє виділити два субординаційних зрізи законодавства: 

1) акти вищих органів державної влади; 

2) акти вищих органів державного управління. 

Вертикальна ж структура права — це його поділ на норми, інститути, галузі та ін. В основі 

горизонтальної структури законодавства лежать горизонтальні зв'язки між елементами системи 

законодавства, звичайно похідні від характеру взаємозв'язків між складовими частинами предмета 

регулювання. За таким структурним розкладом галузі законодавства не збігаються з галузями права і їх 

кількість перевищує кількість галузей права. 

По-п'яте, якщо система права носить об'єктивний характер, то система законодавства 

здебільшого зазнає впливу суб'єктивного чинника і багато в чому залежить від волі законодавця. 

Об'єктивність системи права пояснюється тим, що вона зумовлена різноманітними видами й 

особливостями суспільних відносин. Суб'єктивність законодавства відносна, тому що вона теж у 

відомих межах детермінована визначеними об'єктивними соціально-економічними процесами. 

Необхідність проведення поділу між системою права і системою законодавства викликана, крім 

іншого, потребами систематизації законодавства, тобто діяльністю державних органів, спрямованої на 

упорядкування законодавства, приведення його у чітку, логічну систему. 



Встановлення правильного співвідношення між  системою права і системою законодавства — 

важливе теоретичне завдання. Належне його вирішення покликане забезпечити доступність, 

скорочення небажаної множинності актів, їх узгодженість і правильне застосування на практиці1. 

5.  Систематизація нормативно – правових актів. 

Законодавство складається із великої кількості актів, прийнятих державними органами в різні 

історичні періоди. Час від часу виникає необхідність приведення його в чітку систему, ліквідації 

протиріч шляхом внесення змін і доповнень, здійснення систематизації. Проте систематизація не 

завжди передбачає перегляд законодавства. Зміни і доповнення інколи зачіпають хоча і важливі, але 

окремі проблеми правового регулювання. Вони стосуються правових актів, які не в змозі ліквідувати 

створені протягом певного часу недоліки. Це пояснюється тим, що правотворчість інколи не встигає за 

інтенсивним розвитком суспільного життя, особливо в період становлення і розвитку нашої держави. 

При виданні нових законодавчих актів (або їх частин) далеко не завжди дотримуються вимоги 

законодавчої техніки. Так, видані в ЗО—50-ті роки законодавчі акти часто-густо мали протиправний 

характер, у 60-ті роки — суб'єктивний характер. Законодавство не рахувалось з об'єктивними 

закономірностями суспільного розвитку, а інколи їм протидіяло. У 70—80-ті роки законодавство було 

паралізоване, не реагувало на нагальні потреби суспільного життя. 

Сьогодні українське законодавство не завжди встигає за динамікою розвитку суспільних 

відносин, інколи вступає у протиріччя з раніше прийнятими правовими актами. Внаслідок цього 

законодавство має акти і норми, які формально не діють, у ньому часто зустрічаються прогалини, не 

пов'язані одне з одним положення; деякі законодавчі акти повторюються; інколи неточно 

формулюються терміни та ін. 

Такі ж недоліки зустрічаються і в законодавчих актах, прийнятих за останні роки у зв'язку з 

потребами прискореного правового регулювання на запити суспільства. їх недосконалість із точки зору 

законодавчої техніки негативно відображається на правореалізуючій практиці. Д. Керімов справедливо 

зауважує, що недотримання вимог законодавчої техніки в процесі законотворчості полягає у 

наступному: 

—при виданні нових актів не скасовуються або не змінюються чинні; 

—скасовуються або змінюються раніше видані акти без точного і вичерпного їх обліку; 

—зміни у чинні нормативні акти вносяться ненормативними актами; 

—зміна актів відбувається без одночасного затвердження нової редакції відповідних розділів або 

статей; 

—окремі загальні правила, розраховані на довгу дію, вносяться в оперативні розпорядження або 

акти, що діють протягом визначеного терміну; 

—одноосібними розпорядженнями дія тих чи інших нормативних актів поширюється на не 

передбачені цими актами суспільні відносини; 

—відсутня необхідна узгодженість і редакційна ув'язка між актами, які вирішують одне і те ж 

питання, що викликає суперечливість; 

—новий акт не повністю регулює відповідне питання, у зв'язку з чим ряд попередніх актів, що 

стосуються цього ж питання, неможливо повністю скасувати; 

—акти викладаються незрозумілою, неточною мовою. 

Звичайно, що ці недоліки не характеризують законотворчість у цілому, цей чи інший прорахунок 

зустрічається в окремих випадках, але і він приносить велику шкоду чинному законодавству. Сьогодні 

у зв'язку з перебудовою всієї системи суспільних відносин законодавство повинно бути оновлене, 

вміщувати його систематизацію, в процесі якої ліквідуються недоліки, впорядкується і стабілізується 

вся правова система країни. 

Систематизація норм права — це впорядкування та вдосконалення чинних нормативно-правових актів, 

приведення їх до певної внутрішньої узгодженості шляхом створення єдиних нормативних актів та їх 

збірників. 

Традиційно в юридичній літературі розрізняють три основні форми систематизації: кодифікацію, 

інкорпорацію та консолідацію. 



Кодифікація — вид систематизації нормативних актів, які мають спільний предмет регулювання, 

що полягає в їх змістовній переробці (усунення розбіжностей і суперечностей, скасування застарілих норм) 

й створенні зведеного нормативного акта. 

Характерні риси кодифікації: 

—кодифікація охоплює як зовнішню, так і внутрішню переробку нормативного матеріалу. 

Відбувається таке об'єднання нормативних актів, яке дає змогу підготувати до прийняття новий єдиний 

документ; 

—зміст нового нормативного акта може бути істотно перероблений відповідно до вимог 

державно-правового регулювання. Вносяться додатки, скасовуються застарілі норми, змінюються 

деякі положення, вимоги, правові принципи тощо; 

—кодифікаційна робота здійснюється виключно державними органами згідно з їх компетенцією 

і має офіційний характер; 

—мета кодифікації — оновлення законодавства, усунення суперечностей, прогалин, приведення 

до вимог сучасності. 

Види кодифікаційних актів: кодекси, статути, регламенти і положення, зводи законодавства. 

Кодекс — кодифікаційний акт, що забезпечує докладне правове регулювання певної сфери суспільних 

відносин і має структурний розподіл на частини, розділи, підрозділи, статті, які певною мірою 

відображають зміст тієї чи іншої галузі законодавства. 

В сучасному законодавстві існують кодекси: кримінальний, адміністративний, про шлюб і сім'ю, 

кримінально-процесуальний, земельний, водний та ін. 

Статути, регламенти і положення — кодифікаційні акти, в яких визначається статус певного виду 

державних органів і організацій. До них не належать положення про індивідуально визначені органи, 

що не мають загального характеру. 

Види кодифікації: 

—загальна — підготовка зведених кодифікованих актів за основними галузями права; 

—галузева — систематизація нормативно-правових актів у межах однієї галузі або підгалузі; 

—спеціальна — передбачає об'єднання та переробку нормативного матеріалу в межах одного або 

кількох інститутів. 

Інкорпорація — вид систематизації нормативних актів, який полягає у зведенні їх у збірники у 

певному порядку без зміни змісту. 

Критерії систематизації: хронологічний або алфавітний порядок, напрям діяльності, сфера суспільних 

відносин, тематика наукового дослідження тощо. 

Види інкорпорації: 

—офіційна передбачає затвердження збірників інкорпорованих актів компетентним органом; 

—неофіційна не має обов'язкового характеру, здійснюється науковими установами, навчальними 

закладами, іншими суб'єктами юридичної діяльності для зручності у користуванні нормативним 

матеріалом; 

—хронологічна здійснюється в певній послідовності за ознакою часу видання нормативних актів; 

—предметна: нормативні акти об'єднуються на підставі однорідності суспільних відносин, що 

становлять відокремлений предмет правового регулювання. 

Існують також інші види інкорпорації, що здійснюються за такими критеріями: алфавітний 

порядок, галузь права, суб'єкт прийняття нормативного акта, тематика наукового дослідження, сфера 

діяльності тощо. Таким чином, відбувається об'єднання цілісних нормативно-правових актів у збірники 

правового матеріалу за критерієм, який обирає сам систематизатор. 

Консолідація. Мета консолідації — усунення множинності нормативних актів, створення у 

структурі законодавства великих блоків нормативного матеріалу як вихідної бази для проведення 

кодифікаційної роботи. 

Процес консолідації має риси, що зближують його як із кодифікацією, так і з інкорпорацією. В ході 

консолідації обробки зазнають не нормативні приписи, а нормативно-правові акти, що відбувається і в 

процесі інкорпорації. Разом із тим об'єктом здійснення консолідації, як і кодифікації, є законодавчий орган, 

що значно зближує ці види діяльності. Більше того, як свідчить видатний компаративіст Рене Давід, поняття 

«кодекс» часто використовується для найменування компіляцій, а в США воно позначає результат 

консолідації, більш чи менш вдалої, а не основу для вироблення і розвитку нового права, як у країнах 



романо-германської правової системи. Тобто у країнах загального права межа між кодифікацією і 

консолідацією є достатньо умовною. 

 

 


